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Muudatusettepanek 1
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt komisjoni 
äärepoolseimate piirkondade uuendatud 
strateegia üle, milles käsitletakse nende 
piirkondade arengut lähtuvalt ELi 2020. 
aasta eesmärkidest, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
seisukohast; rõhutab eeliseid, mida omab 
hästi integreeritud piirkondlike turgude 
tekkimisele suunatud naabruspoliitika 
arendamine; märgib, et ELi 2020. aasta 
strateegia rakendamine tuleks kohandada 
äärepoolseimate piirkondade eripärasele 
tegelikule olukorrale;

1. soovitab kohandada 
ühtekuuluvuspoliitikat äärepoolseimatele 
piirkondadele, nagu on nimetatud
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
349, erimeetmete vastuvõtmise abil; toetab 
ELi strateegiat äärepoolseimate 
piirkondade kasuks, aga kritiseerib 
teravalt komisjoni ettepanekut vähendada 
spetsiaalselt äärepoolseimatele 
piirkondadele mõeldud rahalisi vahendeid 
enam kui 40% võrra; palub komisjonil 
teha ettepanek piisava rahastamisega 
alaliste meetmete kohta, mis vastaksid iga 
äärepoolseima piirkonna vajadustele, 
aidates neil toime tulla nendes 
piirkondades esinevate alaliste 
piirangutega;

Or. pt

Muudatusettepanek 2
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
Regionaalarengu komisjoni nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nõuab arukaid 
spetsialiseerimisstrateegiaid ja pikaajalisi 
investeeringuid äärepoolseimatesse 
piirkondadesse ELi 2020. aasta strateegia 
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ja ühtekuuluvusfondi vahendite raames, 
selleks et tagada nende piirkondade 
aktiivne osalemine juhtprojektides;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab tungivat vajadust analüüsida 
majanduskasvu tegureid struktuurilistes 
raskustes olevates piirkondades, määrates 
kindlaks nii strateegiad, mis võivad 
parandada nende konkurentsivõimet, kui 
ka strateegiad nende sõltuvuse 
vähendamiseks; peab ülioluliseks määrata 
põhjalike eelanalüüside ja 
järelhindamiste abil kindlaks 
strateegilised projektid, mis on väga 
olulised selleks, et määrata kindlaks 
nende sotsiaalmajanduslik mõju; samuti 
pooldab mõtet kaasata analüüsidesse eri 
piirkondlikud, kohalikud ja 
kodanikuühiskonna osalejad, sest just 
nemad tunnevad tõeliselt nende 
territooriumide tugevaid ja nõrku külgi;

Or. es

Muudatusettepanek 4
Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. arvestades, et äärepoolseimate 
piirkondade üks peamine nõrk külg on 
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nende vahendite majandamine, on 
seisukohal, et neile tuleb anda piisavad 
algteadmised, mis võimaldavad neil 
hallata oma investeeringuid, mitte ainult 
transpordi, vaid ka veemajanduse, energia 
ja jäätmemajanduse infrastruktuuridesse;

Or. es

Muudatusettepanek 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. rõhutab vajadust luua selge side 
eesmärkide ja vajalike vahendite vahel 
ning märgib murelikkusega, et komisjoni 
uues ettepanekus tulevase mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta alates 2014. 
aastast on üks kärbetest kõige enam 
kahjustatud valdkondi 
ühtekuuluvuspoliitika ja et järelikult 
vähenevad äärepoolseimate piirkondade 
arendamiseks mõeldud rahalised 
vahendid 7,5%, mis on 70 miljonit vähem, 
kui neile eraldati eelmisel perioodil;

Or. es

Muudatusettepanek 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et äärepoolseimad piirkonnad 
ühendataks paremini liidu ja selle 
geograafiliste piirkondadega; toonitab 
sellega seoses äärepoolseimate piirkondade 

2. nõuab, et äärepoolseimad piirkonnad 
ühendataks paremini liidu ja selle 
geograafiliste piirkondadega; toonitab 
sellega seoses äärepoolseimate piirkondade 



PE480.768v01-00 6/12 AM\890706ET.doc

ET

potentsiaali toimida Euroopa ja kolmandate 
riikide vahelise teadmistesillana ning 
kutsub liitu ja liikmesriike üles arvestama 
oma suhetes kolmandate riikidega 
äärepoolseimate piirkondade tähtsat rolli;

potentsiaali toimida Euroopa ja kolmandate 
riikide vahelise teadusuuringute, 
teadmiste- ja innovatsioonisillana ning 
kutsub liitu ja liikmesriike üles arvestama 
oma suhetes kolmandate riikidega 
äärepoolseimate piirkondade tähtsat rolli;

Or. pl

Muudatusettepanek 7
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. väljendab murelikkust seoses 
asjaoluga, et mõnes piirkonnas, nimelt 
äärepoolseimates piirkondades, ei ole 
ühenduse rahalised vahendid olnud 
piisavad selleks, et korvata ühtse turu, 
majandus- ja rahaliidu ning 
rahvusvahelise kaubanduse 
liberaliseerimise negatiivseid mõjusid;

Or. pt

Muudatusettepanek 8
Patrizia Toia

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
väärtustada äärepoolseimate piirkondade 
geograafilisi ja territoriaalseid eripärasid, 
et võimaldada nendel piirkondadel kaasa 
aidata ELi 2020. aasta strateegias seatud 
eesmärkide saavutamisele, kohandades ka 
Euroopa programme nende eripäradele;
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Or. it

Muudatusettepanek 9
Maria Da Graça Carvalho

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnistab vajadust vabastada 
äärepoolseimate piirkondade ettevõtluse 
innovaatiline potentsiaal ja vaim, eelkõige 
teabevahetusvõrgustike kaudu; märgib 
murega äärepoolseimate piirkondade 
vähest osalemist teadusuuringute 
raamprogrammis; nõuab 
ühtekuuluvuspoliitika ning teadusuuringute 
ja innovatsioonipoliitika kohandamist 
äärepoolseimate piirkondade 
erivajadustega;

3. tunnistab vajadust vabastada 
äärepoolseimate piirkondade ettevõtluse 
innovaatiline potentsiaal ja vaim, eelkõige 
teabevahetusvõrgustike kaudu; märgib 
murega äärepoolseimate piirkondade 
vähest osalemist teadusuuringute 
raamprogrammis; nõuab 
ühtekuuluvuspoliitika ning teadusuuringute 
ja innovatsioonipoliitika kohandamist 
äärepoolseimate piirkondade 
erivajadustega; kutsub üles arendama 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020” ja 
struktuurifondide koostoimet, et ergutada 
tuumiktippüksuste osalemist ja 
suurendada investeerimist suutlikkuse 
arendamisse;

Or. pt

Muudatusettepanek 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite kasutamine tuleks kohandada 
äärepoolseimate piirkondade majandusega, 
võttes piisavalt arvesse nende piirkondade 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
tähtsust ja vajadust olla 

4. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite kasutamine tuleks kohandada 
äärepoolseimate piirkondade majandusega, 
võttes piisavalt arvesse nende piirkondade 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
tähtsust ja vajadust olla 
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konkurentsivõimeline; konkurentsivõimeline ja tagada töökohad;

Or. pl

Muudatusettepanek 11
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, kui oluline on toetada 
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid neile ühenduse vahendite 
eraldamisega äärepoolseimate 
piirkondade tootmissektori arendamise 
eesmärgil ja töötajate õiguste 
edendamiseks, väärtustades piirkondade 
eriomast toodangut ja kohalikku 
majandust;

Or. pt

Muudatusettepanek 12
Maria Da Graça Carvalho

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib murega kliimamuutuse mõju 
äärepoolseimatele piirkondadele, eelkõige 
veetaseme tõusu; nõuab, et EL pööraks 
nendele probleemidele tähelepanu oma 
kliimastrateegias;

5. märgib murega kliimamuutuse mõju 
äärepoolseimatele piirkondadele, eelkõige 
veetaseme tõusu; nõuab, et EL pööraks 
nendele probleemidele tähelepanu oma 
kliimastrateegias; soovitab kasutada 
asjakohaselt energiavarusid ja arendada 
taastuvate energiaallikate potentsiaali;

Or. pt
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Muudatusettepanek 13
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
Regionaalarengu komisjoni nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib murega kliimamuutuse mõju 
äärepoolseimatele piirkondadele, eelkõige 
veetaseme tõusu; nõuab, et EL pööraks 
nendele probleemidele tähelepanu oma 
kliimastrateegias;

5. märgib murega kliimamuutuse mõju 
äärepoolseimatele piirkondadele, eelkõige 
veetaseme tõusu; nõuab, et EL pööraks 
nendele probleemidele tähelepanu oma 
kliimamuutuste ennetamise ja neile 
reageerimise strateegias;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et eritähelepanu tuleks 
pöörata äärepoolseimate piirkondade 
digitaalse siseturuga integreerimisele; on 
seisukohal, et traadita tehnoloogiate, 
sealhulgas satelliittehnoloogia abil saaks 
anda äärepoolseimate piirkondade 
elanikele interneti lairibaühendusele kohe 
ulatusliku juurdepääsu.

6. peab vajalikuks toetada liikmesriike, et
tagada nende piirkondade elanike täielik 
juurdepääs uute tehnoloogiate 
pakutavatele info- ja 
kommunikatsioonivahenditele, mille 
näiteks on lairibatehnoloogiad, traadita 
tehnoloogiad, sealhulgas 
satelliittehnoloogia, ja eelkõige juurdepääs
interneti lairibaühendusele.

Or. pt

Muudatusettepanek 15
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et eritähelepanu tuleks 
pöörata äärepoolseimate piirkondade 
digitaalse siseturuga integreerimisele; on 
seisukohal, et traadita tehnoloogiate, 
sealhulgas satelliittehnoloogia abil saaks 
anda äärepoolseimate piirkondade 
elanikele interneti lairibaühendusele kohe 
ulatusliku juurdepääsu.

6. tuletab meelde, et eritähelepanu tuleks 
pöörata äärepoolseimate piirkondade 
digitaalse siseturuga integreerimisele; on 
seisukohal, et traadita tehnoloogiate, 
sealhulgas satelliittehnoloogia abil saaks 
anda äärepoolseimate piirkondade
elanikele interneti lairibaühendusele kohe 
ulatusliku juurdepääsu; kutsub komisjoni 
ja liikmesriike üles tagama, et kõigil 
äärepoolseimate piirkondade elanikel 
oleks 2013. aastaks juurdepääs interneti 
lairibaühendusele.

Or. ro

Muudatusettepanek 16
Patrizia Toia

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et eritähelepanu tuleks 
pöörata äärepoolseimate piirkondade 
digitaalse siseturuga integreerimisele; on 
seisukohal, et traadita tehnoloogiate, 
sealhulgas satelliittehnoloogia abil saaks 
anda äärepoolseimate piirkondade 
elanikele interneti lairibaühendusele kohe 
ulatusliku juurdepääsu.

6. tuletab meelde, et eritähelepanu tuleks 
pöörata äärepoolseimate piirkondade 
digitaalse siseturuga integreerimisele; on 
seisukohal, et traadita tehnoloogiate, 
sealhulgas satelliittehnoloogia abil saaks 
anda äärepoolseimate piirkondade 
elanikele interneti lairibaühendusele kohe 
ulatusliku juurdepääsu lisaks sellele, et see 
soodustaks majanduskasvu ka VKEde 
käsutuses olevate teenuste 
digitaliseerimise kaudu.

Or. it

Muudatusettepanek 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et eritähelepanu tuleks 
pöörata äärepoolseimate piirkondade 
digitaalse siseturuga integreerimisele; on 
seisukohal, et traadita tehnoloogiate, 
sealhulgas satelliittehnoloogia abil saaks 
anda äärepoolseimate piirkondade 
elanikele interneti lairibaühendusele kohe 
ulatusliku juurdepääsu.

6. tuletab meelde, et eritähelepanu tuleks 
pöörata äärepoolseimate piirkondade 
digitaalse siseturuga integreerimisele; on 
seisukohal, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil saaks 
anda äärepoolseimate piirkondade 
elanikele lairibaühendusele kohe ulatusliku 
juurdepääsu.

Or. pl

Muudatusettepanek 18
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. arvestades asjaolu, et digitaalne 
majandus on kahtlemata ELi 
majandusarengu liikumapanev jõud, 
tunnistab samal ajal digitaalse tõrjutuse 
üha suureneva probleemi mõju, millest 
võib saada arengule tõsine takistus.

Or. pl

Muudatusettepanek 19
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab vajadust väärtustada 
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äärepoolseimate piirkondade 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
nimel avalikke teenuseid, eelkõige lennu-
ja laevatransporti, energiat, 
kommunikatsioone ja teadustegevust.

Or. pt

Muudatusettepanek 20
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et piiriülesed e-
valitsuse teenused aitavad kaasa 
äärepoolseimate piirkondade 
integreerimisele ELi siseturule.

Or. ro


